
DISTELS IN HET OOSTERDELGEBIED   
 
In het Oosterdelgebied komen de volgende distelsoorten voor:  
 
- De geel bloeiende Gewone melkdistel (Sonchus oleraceus), Gekroesde melkdistel (Sonchus asper),de  

Akkermelkdistel (Sonchus arvensis) en de Moerasmelkdistel (Sonchus palustris). 
- De paars bloeiende Speerdistel (Cirsium vulgare) Kruldistel ((Carduus crispus) en Akkerdistel (Cirsium 

arvense) 
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Beide soorten distels, de geelbloeiende en de paarsbloeiende, behoren tot de grote familie van de Compo-
sieten, ook Samengesteldbloemigen genoemd. De dicht bijeen staande bloemhoofdjes vormen de bloem. 
De groene blaadjes die tegen de bloem aan liggen noemt men omwindselblaadjes. Bij beide soorten zijn 
de bladeren stekelig gerand, de melkdistels hebben echter geen stekels op de stengels en de omwindsel-
blaadjes. Nog een verschil is dat wanneer je de stengel van een melkdistel breekt of er een blad van af 
scheurt er wit melksap vrijkomt. Dit is niet het geval bij de “echte distels”. De moerasmelkdistel is een 
krachtige en een van de grootste kruidachtige planten die in Nederland voorkomen. De planten die ik zag 
waren zo’n 2 meter hoog. En zoals de naam al aangeeft groeit zij bij rivieren, vaarten en op moerassige 
plaatsen in het veen. Zij is in Nederland een vrij zeldzame plant. 
Met elkaar hebben ze gemeen dat ze groeien in zeer voedselrijke grond. Vooral de melk- en akkerdistels 
kom je tegen op ruderale gronden. Ruderale terreinen zijn door de mens bewerkte gronden zoals akkers 
en bouwterreinen. Het zijn zogenaamde pioniersplanten, planten die als eerste opkomen op kale, voedsel-
rijke gronden. Ook als een reeds gesloten vegetatie op grove wijze bewerkt wordt komen deze planten te-
voorschijn. De zaden blijven jarenlang kiemkrachtig. In het Oosterdelgebied zagen we akkerdistels mas-
saal optreden nadat diverse grasvelden niet op een goede manier gemaaid waren. 
Speerdistel is een tweejarige plant, die in het eerste jaar een rozet vormt en in het tweede jaar de stengels 
en bloemen. Deze distelsoort kan alleen maar kiemen als de zaden op open grond terechtkomen. 
Akkerdistel is een meerjarige plant met kruipende wortels. Je zou denken dat de plant zich ver uitbreidt om-
dat het pluis van de uitgebloeide bloemen door de wind verspreid kan worden, maar dit is niet het geval. 
De zaden onderaan het pluis zijn hiervoor te zwaar, daarom vallen ze vrij dicht bij de plant op de grond. Ga 
je akkerdistel te lijf door hem uit de grond te trekken of de grond te frezen, dan is dit een zinloze bezigheid. 
Elk deeltje van de kruipende wortel groeit uit tot een nieuwe plant. Laat je de plant met rust en groeien er 
andere planten in de directe omgeving, dan verdwijnt hij vanzelf. 
 
Distels en hun belang voor de fauna 
Hoewel de meeste mensen distels en dan met name akkerdistels als een ware plaag zien, zijn het planten 
die voor de fauna heel belangrijk zijn als voedselplant. Veel insecten bezoeken de bloemen vanwege de 



nectar en het stuifmeel, ook kevers bezoeken de planten en diverse vogels doen zich te goed aan de za-
den. Met name akkerdistels worden flink bezocht. Er is wel eens geïnventariseerd hoeveel soorten insec-
ten alleen al voorkomen op een akkerdistel, dit zijn er 197. Ikzelf heb het afgelopen jaar 20 soorten insec-
ten op de planten gezien, die op het grasveld aan de Eiber groeiden. Dagvlinders, vliegen waaronder 
zweef- en wapenvliegen, kevers, allerlei soorten bijen, hommels, wespen en kevers vind je op deze be-
langrijke voedselleverancier. In het najaar komen vogels af op de zaden. 
 
Vlinders, hommels en vliegen, die vaak te zien zijn op akkerdistels 

     
Kleine vuurvlinder Bont zandoogje Icarusblauwtje Klein koolwitje Boomblauwtje 

 

    
Distelvlinder Dagpauwoog Steenhommel Akkerhommel 

     
Groene vleesvlieg Akkerdistelboor-

vlieg 
Akkerdisteldansvlieg prachtwapenvlieg Gewone pendelvlieg 

 
Deze vogels, die ook in het Oosterdelgebied voorkomen, zijn dol zijn op de zaden van distels.  
 

   
Putter (ook distelvink genoemd) op speer-
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